Постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация
в РИОСВ – Стара Загора за периода 01.01-30.06.2018 г.
Заявление Вид на
№
исканата
информация

Заявител
3

Журна Гражда
лист
нин

1
2
№ 1/
Искове срещу Off
6303
служители на NEWS
28.12.17 г. РИОСВ по
чл. 102 от
ЗДСл
№2 /110 Инвестиционни
09.01.18 г. намерения в ЗЗ
"Река
Сазлийка",
"Стралджа",
"Река
Мучурица",
"Керменски
възвишения"
№3 С-3
Констативен
04.01.18 г. протокол от
извършена
проверка по
сигнал за сеч
на дървета
№4/ 238 Инвестицион
15.01.18 г. ни намерения
в ЗЗ "Река
Марица"

Н
П
О

Друго

Решение за
предоставя
не на достъп
до (в т.ч.
частичен)
информация

4

фирма

фирма

5

Решение за Решение за
предоста отказ за
вяне на
предоставя
информа не на
ция за
информа
повторно ция за пов
използване торно
използване

6

7

Моти
ви за
отказ

8

Обжалване

Друго

9

10
Изготвен е
писмен отговор

РД-16-1 от
12.01.2018 г.

РД-16-2 от
15.01.2018 г.

WWF
БЪЛ
ГАРИЯ

Решение
за отказ за
предостав
я
не на
достъп до
(в т.ч.
частичен)
информа
ция

РД-16-3 от
19.01.2018 г.

Незаплатена и
непотърсена
информация

№5/ 351 Инвестицион
19.01.18 г. ни намерения
в ЗЗ "Река
Марица"
№6 /330
Решения за
18.01.18 г. преценка
необходимост
та от
извършване
на ОВОС в
град Раднево
№7/376
Количества
22.01.18 г. депонирани
отпадъци на
РДНО Ямбол
№8/ 617
Списък с
06.02.18 г. асфалтови
бази
№9/627
Постъпили
07.02.18 г. заявления по
ЗДОИ
№10/613 Сигнали за
06.02.18 г. нарушения на
КР на ТЕЦ
№11/862 Данни за
19.02.18 г. тежки метали
в атмосферен
въздух и в
подземни
води.
№12/787 Информация
28.02.18 г. за източници
на емисиите
на
територията
на община
Гълъбово и
измерените
имисии от
АИС
№13/1091 Информация

община
Пловдив
да

РД-16-4от
19.01.2018 г.
РД-16-5 от
01.02.2018 г.

Да

РД-16-6 от
01.02.2018 г.

да

РД-16-7 от
12.02.2018 г.
ПДИ

РД-16-8 от
12.02.2018 г.

"За
Земята"

РД-16-9 от
20.02.2018 г.

да

Препратено по
компетентност
до ИАОС и БДПловдив
община
РД-16-10 от
Гълъбово 28.02.2018 г.

община

РД-16-11 от

28.02.18 г. за
инвестиционн
и намерения в
границите на
ЗЗ "Река
Овчарица",
"Река
Сазлийка" и
"Язовир розов
кладенец"
№14/1095 Информация
01.03.18 г. за
инвестиционн
и намерения в
границите на
ЗЗ
"Дервентски
възвишения"
№15/1234 Информация
09.03.18 г. за
превишения
на нормите за
серен
диоксид,
програма на
община
Гълъбово за
намаляване
на нивата на
зъмърсите
Лите.
№16/1499 Констативни
23.03.18 г. протоколи от
извършени
проверки на
проекти
№17/1438 Информация за
21.03.18 г. телефони и
отговорни лица
за съставяне на
АНП; участвали
в проверка лица

Гълъбово 12.03.2018 г.

да

РД-16-11 от
28.02.2018 г.

"За
Земята"

РД-16-13 от
19.03.2018 г.

фирма

ИК Нова
Загора

Изпратено по
компетентност
до РИОСВ Бургас и
МОСВ
РД-1614/30.03.2018 г
.

от ОбА - Нова
Загора
№18/1474 СНИ ТЕЦ
23.03.18 г.
№19/1602 Констативен
23.03.18 г. протокол от
извършена
проверка
№20/1642 Протоколи от
02.04.18 г. изпитване за
наличие на
патогенни
микроорганиз
ми
№21/1785 Капацитет на
13.04.18 г. инсталации за
компостиране
и сепариране
№22/1766 Инвестицион
11.04.18 г. ни намерения
в защитени
зони
№23/2003 Инвестицион
24.04.18 г. ни намерения
в защитени
зони
№24/2325 Инвестицион
11.05.18 г. ни намерения
в защитени
зони
№25/2231 Имисии
08.05.18 г. въздух
№26/2373 Констативен
14.05.18 г. протокол от
извършена
проверка
№27/2543
22.05.18 г.
СНИ на ТЕЦ
№28/2602 Списък с
25.05.18 г. билкозаготви

„За
Земята”
ДЕНЯмбол

РД-1615/10.04.2018 г.
РД-1616/12.04.2018 г
.

ИК Нова
Загора

Препратено по
компетентност
до ОДБХСливен
Предсе
дател
на коми
сия
фирма

фирма

Писмен
отговор
РД-1617/23.04.2018 г
.
РД-1618/02.05.2018 г
.

фирма

Заявителят
оттегля
заявлението си

За
Земята
ИК Нова
Загора

Препратено по
компетентност
до ИАОС
РД-1619/28.05.2018 г
.
РД-16община
20/29.05.2018 г
Гълъбово .
РД-16фирма
21/29.05.2018 г

телни
пунктове
№29/2696 Информация за
31.05.18 г. инвестиционно
намерение
№30/2674 Информация
30.05.18 г. за количества
депонирани
отпадъци и
пръст за
запръстяване
№31/2707 Констативен
31.05.18 г. протокол от
извършена
проверка
№32/2892 Информация
07.06.18 г. за количества
депонирани
отпадъци и
пръст за
запръстяване
Общо - 32
2

.
Писмен
отговор

да

Препратено по
компетентност
до община
Ямбол

ДЕНЯмбол
ИК Нова
Загора

Писмен
отговор
РД-1622/21.06.2018 г
.

5

ДЕНЯмбол
13

12

22

0

0

0

0

0

11

